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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan
perkenannya Rencana Induk Penelitian Lembaga Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan
Penjaminan Mutu (LPPM_PM) Tahun 2016 – 2020 dapat disusun tepat pada waktunya.
RIP ini dapat dijadikan acuan dan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para peneliti
di lingkungan Universitas Samudra, baik laboratorium, program studi, pusat penelitian,
maupun fakultas. Dengan demikian diharapkan adanya RIP ini akan mendukung visi dan misi
Universitas Samudra khususnya di bidang Penelitian.
Tema Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Samudra dikategorikan menjadi dua
bagian utama yaitu bidang pendidikan dan bidang non pendidikan. Bidang non pendidikan
dibedakan menjadi 5 bidang yaitu MIPA dan Teknik, Pertanian, Perikanan dan Kelautan,
Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat, Hukum dan HAM.
Kami menyadari masih terdapat kekurangan di dalam penyusunan RIP ini. Oleh karena
itu, kami mengharapkan kritik dan saran untuk penyempurnaan RIP Universitas Samudra di
masa mendatang. Akhirnya kami berharap semoga RIP ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Langsa, Mei 2016

Universitas Samudra

ii
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BAB I
PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2013 tanggal 13 Mei 2013 Universitas

Samudra beralih status menjadi salah satu Perguruan Tinggi negeri di Indonesia yang menjadi
Tonggak perubahan arah pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia dengan diterbitkannya
Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. berbagai ketentuan dan
rambu-rambu pada Undang-undang tersebut sangat mempengaruhi arah pengembangan
perguruan tinggi di Indonesia, termasuk Universitas Samudra. Pokok-pokok Pengembangan
Universitas Samudra Tahun 2016-2020 menggambarkan rencana jangka panjang Universitas
Samudra, termasuk di dalamnya tahapan sasaran pengembangan yang diturunkan dalam bentuk
kebijakan umum arah pengembangan Universitas Samudra untuk setiap lima tahun.
Dalam penyelenggaraan TriDharma Perguruan Tinggi Universitas Samudra memerlukan
panduan yang memuat arahan dan capaian serta tolok ukur keberhasilan yang tertuang dalam
suatu rencana strategis (Renstra) dan Rencana Induk Penelitian Institusi disisi lain Rencana
Induk Penelitian Institusi (RIP) tersebut merupakan patokan kegiatan civitas Akademika yang
berazaskan pada kebenaran ilmiah, penalaran, kejujuran, keadilan, manfaat, kebajikan,
tanggungjawab, kebhinnekaan, dan keterjangkauan. Agar amanah di atas dapat dilaksnakan
dengan baik, pelaksanaan penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi
harus diarahkan untuk mencapai tujuan dan standar tertentu. Secara umum tujuan penelitian di
perguruan Tinggi adalah :
a.

Menghasilkan penelitian yang sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan oleh
pemerintah,

b.

Menjamin pengembangan penelitian unggulan spefisik berdasarkan keunggulan
komparatif dan kompetitif,

c.

Mencapai dan meningkatkan mutu sesuai target dan relevansi hasil penelitian bagi
masyarakat Indonesia; dan

d.

Meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan perlindungan HKI secara nasional dan
internasional.
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Setiap perguruan tinggi diharapkan dapat mengelola penelitian yang memenuhi standar sebagai
berikut:
a.

Standar arah, yaitu kegiatan penelitian yang mengacu kepada Rencana Induk Penelitian
(RIP) yang disusun berdasarkan visi dan misi perguruan tinggi;

b.

Standar proses, yaitu kegiatan penelitian yang direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan,
dan ditingkatkan sesuai dengan sistem peningkatan mutu penelitian yang berkelanjutan,
berdasarkan prinsip otonomi keilmuan dan kebebasan akademik;

c.

Standar hasil, yaitu hasil penelitian yang memenuhi kaidah ilmiah Universal yang
baku,didokumentasikan dan didiseminasikan melalui forum ilmiah pada aras nasional
maupun internasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika;

d.

Standar kompetensi, yaitu kegiatan penelitian dilakukan oleh peneliti yang kompeten dan
sesuai dengan kaidah ilmiah universal;

e.

Standar pendanaan, yaitu pendanaan penelitian diberikan melalui mekanisme hibah blok,
kompetisi, dan mekanisme lain yang didasarkan pada prinsip otonomi dan akuntabilitas
peneliti;

f.

Standar sarana dan prasarana, yaitu kegiatan penelitian di dukung oleh sarana dan
prasarana yang mampu menghasilkan temuan ilmiah yang sahih dan dapat
diandalkan;dan

g.

Standar outcome, yaitu kegiatan penelitian harus berdampak positif pada pembangunan
bangsa dan Negara di berbagai sektor.

Lembaga penelitian, Penjaminan Mutu, dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM-PM)
Universitas Samudra lahir berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Samudra Nomor 02
Januari 2014 Tanggal 20 Januari 2014. LPPM-PM Universitas Samudra sebagai lembaga
pelaksana terdepan dalam pengembangan di bidang Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat dituntut untuk berperan aktif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan
teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dengan kegiatan
penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, yang pada akhirnya merupakan sumbangsih
Universitas Samudra dalam upaya menyelesaikan dan mengatasi masalah masyarakat bangsa
dan masyarakat dunia.
Universitas Samudra sebagai lembaga pendidikan tinggi yang komprehensif dan
multidisiplin menuntut LPPM-PM sebagai salah satu lembaga yang merupakan bagian dari
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Universitas Samudra harus memberikan dukungan penuh demi tercapainya arah pengembangan
yang telah ditetapkan. Dukungan yang diberikan oleh LPPM-PM sebagai lembaga yang
melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk mengahasilkan
penelitian yang sesuai dengan prioritas nasional, menjamin pengembangan penelitian unggulan,
meningkatakan mutu penelitian yang relevan bagi masyarakat, meningkatkan karya ilmiah
dosen dalam jurnal internasional, meningkatkan perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)
secara nasional maupun internasional. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan
oleh LPPM-PM harus mampu menciptakan inovasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan
teknologi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Merujuk kepada panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Kementrian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi,
maka secara umum tahapan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang
disetujui untuk didanai meliputi pengusulan, seleksi, pelaksanaan dan pelaporan.

MULTI YEARS

Pelaporan
Seleksi

 Pengusulan Proposal
……….

Usulan
Baru



Pra-Proposal, proposal,
paparan, site visit,
penentuan pemenang

 Laporan
kemajuan,monitoring
internal dan external

 Laporan Hasil dan
Presentasi Hasil

Pelaksanaan

Apabila penelitian atau pengabdian yang dihentikan sebelum waktunya akibat kelalailan
peneliti/pelaksana atau terbukti mendapatkan duplikasi pendanaan penelitian atau pengabdian
atau mengusulkan kembali penelitian atau pengabdian yang telah didanai sebelumnya, maka
ketua peneliti/pelaksana tersebut tidak diperkenankan mengusulkan penelitian atau pengabdian
yang didanai oleh Dilitabmas selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan diwajibkan
mengembalikan dana penelitian atau pengabdiannya ke kas Negara.
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B.

Riset Unggulan Universitas Samudra
Riset Unggulan yang dikembangkan Universitas Samudra dirumuskan melalui beberapa

tahap. Pertama, dilakukan pengelompokan topik-topik penelitian yang dihimpun dari data
penelitian yang dikelola oleh LPPM-PM Universitas Samudra pada periode 2010-2013.
Pengklasteran atau pengelompokan dilakukan oleh pimpinan fakultas atau gabungan fakultas
dengan Ketua Program Studi yang ada di bawahnya. Kegiatan ini dipandu oleh Kepala LPPMPM dibantu oleh anggota Tim Penelitian Universitas Samudra masing-masing perwakilan
fakultas. Kedua, melakukan evaluasi kuantitatif pada setiap kluster penelitian (rumpun
penelitian) dengan mengukur jumlah penelitian yang dilakukan, capaian publikasi, serta dana
penelitian yang diperoleh. Ketiga, melakukan pencermatan ketersediaan dan kesiapan sumber
daya manusia (SDM) dan fasilitas mapun sarana dan prasarana yang dimiliki (laboratorium,
dan sebagainya) untuk mendukung kegiatan penelitian pada rumpun penelitian bersangkutan.
Dari ketiga langkah tersebut dilakukan perumusan bidang riset unggulan yang perlu
dijadikan konsentrasi kegiatan penelitian di Universitas Samudra secara top-down dan bidang
non-unggulan yang tetap difasilitasi secara bottom-up dengan dana kompetitif. Dari hasil
perumusan bidang riset unggulan tersebut kemudian disusun peta jalan (roadmap) penelitian
secara rinci untuk kurun waktu lima tahun (2016-2020) serta prakiraan peta jalan pada kurun
waktu yang lebih panjang (2020-2025).

C.

Dasar Penyusunan RIP
Penyusunan RIP Universitas Samudra 2016-2020 didasarkan pada:

a.

Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional 2011-2014.

b.

Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025.

c.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2014 tentang Statuta Universitas Samudra.

d.

Rencana Strategis UNSAM 2016-2020.
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BAB II
LANDASAN PENGEMBANGAN LPPM-PM UNIVERSITAS SAMUDRA

A.

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Samudra
Universitas Samudra menyelenggarakan pendidikan akademik dalam sejumlah disiplin

ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
(Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Samudra, maka dalam
menjalankan fungsinya sebagai Perguruan Tinggi Universitas Samudra mengemban visi yaitu
“Terwujudnya Universitas Samudra yang maju dan bermutu sesuai standar nasional pendidikan
dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas, professional, kompeten dalam bidangnya dan
mampu bersaing di Era Global”.
Visi tersebut mencerminkan bahwa sebagai lembaga pendidikan tinggi, Universitas
Samudra bertekad untuk melaksanakan proses pendidikan yang unggul dan menghasilkan
lulusan yang mandiri dan berkualitas di masa depan. Kualitas sumberdaya manusia dicirikan
oleh dua aspek, yaitu moral dan intelektual. Peran Universitas Samudra dalam pengembangan
sumberdaya manusia tidak hanya ditujukan bagi masyarakat yang berinteraksi langsung dengan
universitas (mahasiswa dan staff) tapi juga ditujukan bagi seluruh stakeholder baik langsung
maupun tidak langsung.
Untuk memujudkan visi tersebut, Universitas Samudra menetapkan beberapa langkah
strategis yang tercantum dalam misi Universitas Samudra sebagai berikut:
a.

Menyelenggarakan pendidikan yang terkemuka dan berkesinambungan;

b.

Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang
pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni serta
meningkatkan publikasi ilmiah dan hak atas kekayaan intelektual (HAKI);

c.

Meningkatkan mutu pelayanan kepada mahasiswa mulai dari input, proses, keluaran
(outcome) sesuai dengan kebutuhan masyarakat (stakeholder);

d.

Meningkatnya kapasitas pengelolaan dan proses pembelajaran yang merujuk pada
kurikulum yang berlaku (mutakhir) hasil kajian keilmuan disesuaikan dengan kebutuhan
masyarakat (stakeholder);

e.

Terpenuhinya kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia
yang didukung oleh sistem manajemen keuangan yang efesien, efektif dan accountable;
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f.

Memberdayakan dan menguatkan kegiatan penelitian yang didukung oleh tenaga
akademik dan peneliti melalui upaya peningkatan minat, kemampuan, pengalaman yang
dilaksanakan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan Luar
Negeri, Lembaga Penelitian Pemerintah dan Lembaga-Lembaga Donatur;

g.

Tercapainya iklim kampus yang kondusif, damai, dan islami untuk mempercepat proses
integrasi antara masyarakat kampus dengan budaya masyarakat Aceh yang berlaku
syariat Islam;

h.

Terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu, terencana dan terprogram serta
mempunyai arah ke depan dalam mempersiapkan mahasiswa peserta didik dengan rasa
penuh tanggung jawab dan keikhlasan dalam mensukseskan program-program
pembangunan nasional;

Selain itu, Universitas Samudra juga mempunyai tujuan. Tujuan dari Universitas
Samudra adalah sebagai berikut:
a.

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa
kepada Allah Yang Maha Kuasa, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, menguasai
IPTEK, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, taat hukum
serta bertanggung jawab.

b.

Membina dan mengembangkan mahasiswa yang kreatif untuk menjadi penggerak
pembangunan yang memiliki kepemimpinan dan keteladanan.

c.

Menguasai, mengembangkan, memanfaatkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan,
teknologi dan/atau seni.

d.

Mengembangkan dan membina kehidupan masyarakat akademik yang didukung oleh
budaya ilmiah yang menjunjung tinggi kebenaran, terbuka, kritis, inovatif, dan tanggap
terhadap perubahan bangsa maupun perubahan global.

e.

Mampu mengembangkan penelitian ilmiah yang berbasis kepada metodologi dalam
rangka menciptakan masyarakat ilmiah.

f.

Mengembangkan kepekaan sosial dan budaya pengabdian kepada masyarakat.

B.

Visi dan Misi LPPM-PM Universitas Samudra
Berdasarkan kondisi eksternal yang berkembang saat ini dan tantangan masa depan yang

semakin besar serta peran Universitas Samudra yang diharapkan oleh pemerintah dan
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masyarakat dalam menghadapi persaingan di Era Global maka LPPM-PM Universitas Samudra
menetapkan visi sebagai berikut:
“Menjadikan Lembaga Penelitian, Penjaminan Mutu, dan Pengabdian kepada
Masyarakat dan sebagai lembaga yang maju,bermutu dan dan profesional dalam membangun
sumber daya manusia yang beriman, bertakwa dan inovatif guna menguasai ilmu pengetahuan
dan teknologi serta seni untuk meningkatkan kualitas hidup dan peradaban”
Misi LPPM-PM Universitas Samudra merupakan pernyataan mengenai garis besar kiprah
LPPM-PM Universitas Samudra menetapkan misi sebagai berikut:
1.

Meningkatkan kemampuan dan kualitas sumber daya dosen dan mahasiswa yang
memiliki pengetahuan, berakhlak mulia, mandiri, dan berjiwa wirausaha yang mampu
meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia.

2.

Mengembangkan manajemen penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan penjaminan
mutu yang madani, akuntabel dan efisien dalam rangka pelaksanaan Tridharma
Perguruan Tinggi.

Untuk mencapai visi dan misi LPPM-PM Universitas Samudra maka ditetapkan tujuan
strategis sebagai berikut:
1.

Tercapainya sumber daya manusia yang handal, mandiri;

2.

Tercapainya Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang diarahkan kepada
pengembangan dan pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi,
budaya, sosial kemasyarakatan dan kesehatan;

3.

Teraihnya keunggulan institusi dan program studi dalam pengembangan ilmu
pengetahuan;

4.

Memberikan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan
relevansi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

5.

Berkembangnya kerja sama dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan pendidikan.

C.

Analisis Situasi
1.

Kinerja Penelitian 3 tahun terakhir
a.

Jumlah dan tingkat pendidikan dosen
Kegiatan dan proses belajar mengajar di Universitas Samudra didukung oleh
137 orang tenaga akademik dengan kualifikasi jenjang pendidikan sebagai
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berikut: S2 sebanyak 133 orang , dan S3 sebanyak 4 orang dan beberapa dosen
sedang melanjutkan pendidikan jenjang S3. Hal ini merupakan potensi yang baik
bagi tumbuhnya penelitian di Universitas Samudra.
b.

Aktivitas penelitian dosen dengan dana DIPA DP2M dalam 3 tahun terakhir
Aktivitas penelitian dosen dengan dana DIPA DP2M selama rentang tiga tahun
belum menunjukkan hasil yang maksimal. Pada tahun 2013 dan 2014,
antusiasme dosen dalam membuat usulan penelitian belum terlihat dikarenakan
peralihan status dari PTS menjadi PTN yang berakibat adanya pembenahan
beberapa administrasi kelembagaan. Pada tahun 2015 mulai terjadi peningkatan
yang signifikan dari jumlah total usulan penelitian yang diajukan oleh dosendosen Universitas Samudra. Jumlah total usulan penelitian dosen-dosen
Universitas Samudra yang didanai oleh DIKTI sebanyak 22 judul dengan rincian
19 judul pada skim Hibah Dosen Pemula, 1 judul pada skim Hibah PEKERTI,
dan 3 judul pada skim Hibah Bersaing yang dapat ditunjukkan pada Tabel
sebagai berikut.

Tabel Daftar Nama-Nama Dosen Pemenang Dana Hibah Dikti Tahun 2016
No.

Nama

Judul Penelitian

Keterangan

(1)

(2)

(3)

(4)

Analisa Kekuatan Mekanik Material
1

Zainal Arief

Komposit Polymeric Foam Diperkuat Serat

Hibah Dosen
Pemula

Ampas Tebu Akibat Beban Statik
Analisis Tingkat Kerusakan Hutan Taman
2

Zulfan Arico

Nasional Gunung Leuser Resort Tenggulun

Hibah Dosen
Pemula

Sebagai Upaya Mitigasi Perubahan Iklim
Perancangan Peralatan Secara Ergonomi
3

Meri Andriani

Untuk Meminimalkan Kelelahan di Pabrik

Hibah Dosen
Pemula

Kerupuk
4

Lailatusysukriyah

Perkembangan dan Kemunduran
Perdagangan Lada di Aceh Abad-19
Analisi Hubungan Konflik Kerja-Keluarga

5

Zulkarnaen Mora

Hibah Dosen

dengan Kepuasan Kerja dan Kepuasan Hidup

Pemula
Hibah Dosen

Pegawai Perempuan di Kab. Aceh Timur
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9

Kajian Etnobotani dan Skrining Fitokimia
6

Mastura

Tanaman Anti Diabetes yang Populer di Kota

Hibah Dosen
Pemula

Langsa
Keterwakilan Perempuan Dalam
7

Cut Elidar

Pembentukan Tuha Peut Gampong di Kota

Hibah Dosen
Pemula

Langsa
Implementasi Pembelajaran Laboratorium
8

Nursamsu

Biologi yang Berbasis Bioteknologi dan

Hibah Dosen
Pemula

Berkarakter pada Kurikulum 2013
Pemanfaatan Material Perubah Fasa (Phase
9

Rinto Agustino

Change Material) Sebagai Material

Hibah Dosen

Penyimpan Energi Panas Pada Dinding

Pemula

Rumah Sederhana.
Identifikasi dan Karakterisasi Jenis
10

Adi Bejo Suwardi

Tumbuhan Potensial Sebagai Sumber Pangan

Hibah Dosen

Fungsional Bagi Masyarakat di Kabupaten

Pemula

Aceh Timur
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban
11

Rini Fitriani

Penyebarluasan Pornografi di Internet dan

Hibah Dosen
Pemula

Media Sosial di Kota Langsa ( Provinsi Aceh)
Penelusuran Tentang Ragam Hias Identitas
12

Teuku Junaidi

Pada Masyarakat Peladang dan Masyarakat

Hibah Dosen
Pemula

Nelayan di Aceh
Kajian Karakteristik Pelaku Usaha Sektor
Informal dan Pengaruhnya Terhadap
13

Nurjannah

Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Langsa

Hibah Dosen
Pemula

(Studi Pedagang Kaki Lima Sekitar Kota
Langsa)
Analisa Perilaku Pengendara Pada Penerapan
14

Ipak Neneng MB

Zona Selamat Sekolah (Zoss) Project di Kota

Hibah Dosen
Pemula

Langsa
15

Muhammad
Nurdin Yunus

Eksploitasi Anak di Bidang Ekonomi

Hibah Dosen
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Penguatan Pendidikan di Meunasah Sebagai
16

Aulia Rahman

Benteng Keimanan Masyarakat Aceh: Suatu

Hibah Dosen
Pemula

Studi di Kota Langsa, Aceh, Tahun 2015

17

Puji Wahyu
Ningsih

Pembuatan dan Karakterisasi Aktif dari
Tandan Kosong Kelapa Sawit sebagai

Hibah Dosen

Absorben
Analisis Atas Kepatuhan Pemerintah Daerah

18

Dewi Rosa Indah

Terhadap Peraturan Perundang-Undangan
Dalam Pengelolaan Keuangan di Aceh

19

Husni Hasan

Kedudukan dan Fungsi Pemerintahan
Gampong Era Otonomi Khusus di Aceh

Pemula

Hibah
Pekerti
Hibah
Bersaing

Efektivitas Fungsi Lembaga Adat Aceh
20

Wilsa

Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di
Tingkat Gampong (Studi: Penelitian di Idi

Hibah
Bersaing

Kabupaten Aceh Timur)
Eksistensi Sumpah Terhadap Kinerja
21

Zainuddin

Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kota
Langsa
Perbandingan Sejarah : Ekspansi Majapahit

22

Asnawi

dan Tokoh Gadjah Mada Melalui Tradisi
Lisan Dalam Masyarakat Aceh Timur

Hibah
Bersaing

Hibah
Bersaing

Sebagai bagian dari TriDharma Perguruan Tinggi, kegiatan penelitian bagi
dosen dilingkungan Universitas Samudra harus senantiasa dipacu. Universitas
Samudra harus mencari solusi yang tepat guna menumbuhkan gairah meneliti
bagi para dosennya. Jika memungkinkan, penelitian yang dilakukan oleh dosen
diharapkan juga harus mampu menghasilkan produk inovatif yang bermanfaat
bagi masyarakat. Selain itu, hibah penelitian tidak hanya dilakukan oelh dosen
tetapi juga mahasiswa. Pada tahun 2015 hibah penelitian dalam bentuk Program
Kreativitas Mahasiswa yang dimenangkan oleh mahasiswa Universitas Samudra
sebanyak 2 judul.
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c.

Luaran penelitian
Terdapat sembilan jenis luaran penelitian yang selama ini menjadi pijakan
aktivitas penelitian dosen. Publikasi ilmiah merupakan luaran utama atau yang
paling banyak dihasilkan oleh para dosen. Namun demikian, publikasi tingkat
lokal masih menjadi pilihan paling banyak sedangkan untuk publikasi tingkat
nasional terakreditasi maupun internasional jumlahnya masih sedikit. Selain itu,
luaran sebagai pemakalah dalam forum pertemuan ilmiah jumlahnya juga masih
sedikit dihasilkan oleh dosen. Untuk luaran berupa Hak atas Kekayaan
Intelektual (HKI), kategori hak cipta, desain produk industri, teknologi tepat
guna, dan model/prototype/desain/karya seni/rekayasa/sosial, serta buku ajar
jumlah masih sangat terbatas. Namun demikian, meningkatnya penelitian dosen
pada tahun ini diharapkan dapat meningkatkan luaran penelitian yang dihasilkan.

d.

Pengelolaan penelitian
Pengelolaan penelitian selama ini dilakukan melalui: 1) pengelolaan proposal
baik untuk dana eksternal maupun dana internal, 2) penetapan pemenang hibah
dana penelitian, 3) pelaksanaan moitoring dan evaluasi keterlaksanaan
penelitian, dan 4) pengelolaan keuangan menyangkut mekanisme distribusi dan
pelaporan keuangan.

D.

Analisis SWOT
1.

Kekuatan
a.

Meningkatnya animo dosen dalam merespon berbagai macam tawaran penelitian
baik melalui Simlitabmas DIKTI maupun lembaga pemerintah dan swasta
lainnya.

b.

Tumbuhnya iklim penelitian yang kondusif dalam level jurusan, fakultas
maupun universitas.

c.

Meningkatnya kolaborasi penelitian antar lembaga dan beberapa perguruan
tinggi di Wilayah Sumatera dan sekitarnya.

d.

Meningkatnya kuantitas penelitian kompetitif dan desentralisasi oleh para dosen.
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2.

Kelemahan
a.

Masih rendahnya penelitian-penelitian yang berkontribusi langsung terhadap
permasalahan daerah.

b.

Rendahnya publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional
bereputasi.

c.

Rendahnya Paten/Haki.

d.

Meningkatnya kuantitas kerjasama dengan berbagai lembaga dalam negeri yang
belum ditindaklanjuti dengan kerjasama penelitian.

e.

Belum tertatanya administrasi penelitian/meta data secara optimal sebagai basis
pengembangan penelitian.

f.

Belum tersedianya database potensi pengembangan sumber daya alam daerah
yang menjadi topik penelitian unggulan universitas.

g.

Belum tersedianya pedoman prosedur (SOP) yang berkaitan dengan kinerja
penelitian dosen.

h.

Belum kuatnya penelitian-penelitian dalam bentuk group reseach dengan
roadmap penelitian yang jelas.

i.

3.

Belum optimalnya pelatihan untuk meningkatkan kapasitas penelitian dosen.

Peluang
a.

Terbukanya peluang kerjasama penelitian dari berbagai lembaga pemerintahan
dan perguruan tinggi baik dalam maupun luar negeri.

b.

Adanya desentralisasi penelitian yang memunginkan Universitas Samudra dapat
mendesain penelitian sesuai dengan karakteristik, tujuan, dan kekuatan.

4.

Tantangan
a.

Persaingan yang semakin ketat dalam meraih dana penelitian eksternal dengan
perguruan tinggi lain menuntut lembaga maupun peneliti meningkatkan
kapasitas penelitian secara kontinu.

b.

Belum adanya jalinan komunikasi dan kerjasama dengan pengelola publikasi
nasional dan internasional secara optimal.
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BAB III
GARIS BESAR RENCANA INDUK PENELITIAN LPPM-PM
UNIVERSITAS SAMUDRA

A.

Tujuan Dan Sasaran Pelaksanaan RIP
Berdasarkan misi dan visi serta evaluasi diri yang telah dijelaskan pada BAB II dapat disusun

strategi dan kebijakan untuk meraih tujuan dan sasaran penelitian LPPM-PM Universitas Samudra
adalah sebagai berikut:
1.

Tujuan
Meningkatkan tatakelola, mutu, jumlah penelitian dan publikasi ilmiah dosen serta
mahasiswa yang memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi
kesejahteraan masyarakat.

2.

Sasaran
Untuk mencapai visi dan target peningkatan penelitian yang telah ditetapkan maka
dirumuskan sasaran utama dalam pelaksanaan Rencana Induk Penelitian sebagai berikut :
a.

Peningkatan program penelitian unggulan strategis, unggulan kompetitif, unggulan
program studi dan unggulan pusat studi;

b.

Tercapainya luaran penelitian berupa publikasi pada jurnal nasional atau internasional,
memperoleh Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI), menjadi pembicara utama dalam
pertemuan ilmiah, penulisan karya ilmiah dosen; Desain atau Prototipe, Buku Teks dan
Buku Ajar yang memiliki ISBN.

B.

c.

Peningkatan mutu pelaksanaan penelitian dosen bersama mahasiswa.

d.

Peningkatan tatakelola jurnal ilmiah UNSAM.

e.

Peningkatan jumlah kerjasama penelitian.

f.

Peningkatan partisipasi dosen dalam penelitian.

Prioritas Program
Tata kelola kelembagaan dan program penelitian LPPM-PM Universitas Samudra mulai

dibangun semakin mantap dan pelaksanaan kegiatan operasional semakin meningkat untuk
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menjawab tantangan globalisasi. Program prioritas peningkatan tatakelola penelitian dan publikasi
ilmiah menjadi fokus kinerja LPPM-PM Universitas Samudra tahun 2016-2020, yaitu;
1.

Peningkatan jumlah dan mutu penelitian dosen dibidang keahliannya sesuai dengan Program
Studi;

2.

Peningkatan publikasi ilmiah baik nasional dan internasional dosen;

3.

Peningkatan mutu dan jumlah penelitian Program Studi dalam memperoleh HaKI ;

4.

Pembentukan pusat-pusat studi unggulan Universitas Samudra.

5.

Peningkatan mutu dan jumlah buku teks; buku ajar; modul; dan

6.

Peningkatan jumlah jurnal ilmiah Universitas Samudra yang Terakreditasi.

C.

Indikator Kinerja Kunci
Keberhasilan program penelitian di LPPM-PM Universitas Samudra dapat dilihat melalui

beberapa indikator kinerja kunci sebagai berikut :
1.

Peningkatan jumlah dan mutu penelitian dosen yang sesuai dengan bidang keahlian program
studi.

2.

Peningkatan jumlah publikasi ilmiah baik dijurnal nasional terakreditasi maupun jurnal
internasional bereputasi.

3.

Peningkatan mutu dan jumlah penelitian program studi yang memperoleh HaKI.

4.

Pembentukan pusat-pusat studi unggulan Universitas Samudra.

5.

Peningkatan mutu dan jumlah buku teks, buku ajar, dan modul.

6.

Peningkatan jumlah jurnal ilmiah Universitas Samudra yang terakreditasi.
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Tabel 3.1 Indikator Kinerja Kunci Program Penelitian LPPM-PM Universitas Samudra
No

Indikator Capaian

Target Capaian

Basis

(2015) 2016 2017 2018 2019 2020
1.

Jumlah dan mutu penelitian
yang didanai eksternal

2.

Pusat studi unggulan

3.

Jumlah artikel terpublikasi
pada jurnal nasional

20

20

25

25

30

30

-

0

1

3

3

3

-

25

50

75

100

100

-

5

10

15

20

25

-

1

5

5

5

10

-

6

15

20

25

30

-

1

4

4

5

5

terakreditasi
4.

Jumlah artikel terpublikasi
pada jurnal internasional
bereputasi

5.

Jumlah buku/bahan ajar yang
diterbitkan (ISBN)

6.

Jumlah HaKI/paten

7.

Jumlah jurnal ilmiah
Universitas Samudra yang
terakreditasi
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BAB IV
SASARAN, PROGRAM STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA
LPPM-PM UNIVERSITAS SAMUDRA

A.

Sasaran Dan Program Strategis
Lembaga Penelitian, Penjaminan Mutu, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM-PM)

dalam melaksanakan kegiatan di bidang Penelitian mengacu pada Misi Universitas Samudra
dimana sasaran yang akan dicapai adalah :
1.

Peningkatan kualitas, kuantitas, dan loyalitas sumber daya manusia termasuk alokasi waktu
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

2.

Pengembangan kemampuan para peneliti melalui pelatihan dan seminar.

3.

Pengembangan seluruh hasil-hasil penelitian dari para peneliti untuk diterbitkan dalam jurnal
nasional maupun internasional.

4.

Pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penelitian, pengabdian
kepada masyarakat, dan penjaminan mutu.

5.

Pengalokasian sumber daya untuk LPPM-PM yang lebih besar dengan berpegang pada azas
good governance.

6.

Penyediaan data base energi, sumber daya alam, budaya dan seni Provinsi Aceh sebagai
potensi pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

7.

Pembentukan kelompok-kelompok peneliti (Research Group) yang berbasis institusi di
tingkat Fakultas/Universitas.

8.

Pembentukan pusat-pusat studi unggulan universitas yang dikelola secara lintas disiplin ilmu
berbasis kearifan lokal yang terkait Biodiversitas, Agroindustri, Energi, Teknologi, Budaya
dan Seni.

9.

Pengembangan riset sesuai dengan potensi yang dimiliki.

10.

Peningkatan jalinan kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintahan, Perguruan Tinggi
Negeri dan Swasta, BUMN, dan Swasta.
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Sejalan dengan strategi yang dilakukan maka program kerja LPPM-PM ditujukan untuk
mengakselerasi kinerja penelitian dalam upaya meningkatkan kualitas penelitian melalui rencana
program sebagai berikut :
Program Strategis Bidang Penelitian :
1.

Pemberdayaan Dosen Senior bergelar doktor sebagai pengembang kelompok peneliti.

2.

Pembentukan/ pengembangan kelompok peneliti (Research group) yang berbasis institusi di
Fakultas/Universitas.

3.

Meningkatkan penelitian Perguruan Tinggi dengan keterlibatan mahasiswa.

4.

Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian dosen melalui berbagai dukungan dan
pelatihan untuk memperoleh dana hibah penelitian, yaitu dengan:

5.

a.

Melakukan workshop metodologi penelitian dana hibah

b.

Meningkatkan keberhasilan proposal dalam mengakses hibah penelitian

c.

Seminar usulan penelitian hibah

d.

Seminar hasil penelitian hibah

Meningkatkan kapasitas dosen dalam penelitian dan penulisan karya ilmiah nasional dan
internasional.

6.

7.

a.

Workshop penelitian nasional dan internasional.

b.

Workshop penulisan karya ilmiah nasional dan internasional.

c.

Melaksanakan seminar ilmiah nasional dan internasional hasil penelitian.

Mengusulkan dan Mengupayakan perolehan HKI.
a.

Pemetaan hasil riset yang layak diusulkan untuk mendapatkan HKI.

b.

Pengusulan untuk pemberian dana proses pengajuan HKI dari Institusi.

c.

Meningkatkan hasil riset untuk mendapatkan lisensi

Mengembangkan materi dan proses pembelajaran berdasarkan hasil-hasil penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat.
a.

Memanfaatkan hasil penelitian untuk kepentingan bahan ajar.

b.

Peningkatan buku ajar dan buku teks.
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8.

Meningkatkan peran koordinasi LPPM-PM di bidang penelitian dengan Program Studi dan
unit kerja lainnya.
a.

Menata ulang unit-unit penelitian, baik secara struktural maupun fungsional dalam
koordinasi dengan LPPM-PM.

b.

Revitalisasi peran koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
dengan pusat-pusat penelitian khususnya tingkat fakultas.

c.

Mengadakan pertemuan reguler antar LPPM-PM dengan Program Studi dan unit kerja
lainnya.

d.

Meningkatkan kerjasama penelitian dengan lembaga regional dan nasional.

e.

Mengembangkan jurnal elektronik internasional dalam website internasional dan website
UNSAM.

f.

Meningkatkan budaya meneliti dan penulisan jurnal melalui hibah kompetisi.

g.

Meningkatkan relevansi penelitian dengan kualitas pembelajaran dan kebutuhan
masyarakat.

B.

h.

Meningkatkan kapasitas dosen dalam penelitian dan penulisan karya ilmiah nasional.

i.

Mengembangkan “Interdiciplinary Research”.

Pengukuran Kinerja (Key Performance Indicator)
1.

INDIKATOR INPUT (SDM)
a.

Dosen mampu menyusun proposal sesuai dengan panduan yang telah diterbitkan.

b.

Dosen mampu menyusun proposal sesuai dengan Rumpun Payung.

c.

Usul Penelitian dosen yang diajukan kepada lembaga sponsor/penyandang dana
penelitian meningkat dari tahun ke tahun.

d.

Adanya proposal penelitian untuk mendapatkan dana penelitian yang memiliki
kompetetif tinggi seperti: penelitian Ristek, hibah strategis nasional, hibah
kompetetif, hibah penelitian kerja sama dengan luar negeri, dan sebagainya.

2.

INDIKATOR PROSES
a.

Dosen mampu menyelesaikan penelitian sesuai dengan batas waktu yang disepakati.
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b.

Tidak ada kesalahan dalam sistematika usul penelitian dosen sesuai dengan
pedoman lembaga sponsor/penyandang dana penelitian.

3.

INDIKATOR PEMANFAATAN SARANA DAN PRA-SARANA
a.

Optimalisasi pemanfaatan sarana dan pra-sarana penelitian.

b.

Efisiensi, dan efektivitas pemanfaatan sarana dan pra-sarana penelitian.

c.

Diperolehnya Sertifikat bagi laboratorium Unsam sebagai sarana penelitian dan
pendidikan.

4.

INDIKATOR OUT-PUT
a.

Diversifikasi hasil penelitian dosen yang berupa: (i) laporan penelitian, (ii) publikasi
ilmiah, (iii) buku ajar dan/atau buku teks, (iv) model/prototipe, (v) Teknologi Tepat
Guna (TTG), (vi) HKI (paten, desain industri, dll.), dan (vii) pertemuan ilmiah
meningkat.

b.

5.

Akrivitas transfer teknologi kepada masyarakat dan institusi meningkat.

INDIKATOR OUT-COME
a.

Pemanfaatan hasil penelitian dosen Unsam pada dunia pendidikan, teknologi
informasi, jasa dan pelayanan, industri, UMKM, maupun masyarakat luas.

b.

Hasil penelitian yang dimanfaatkan pada lini kehidupan masyarakat (dunia
pendidikan, industri, kesehatan, teknologi informasi, sosial-budaya, dll.) meningkat.

c.

Jumlah produk penelitian yang applicable atau dimanfaatkan pada dunia industri
dan masyarakat luas meningkat

d.

6.

Pemanfaatan hasil penelitian sebagai bahan referensi ilmiah meningkat

INDIKATOR FINANSIAL
a.

Efisiensi dan efektivitas anggaran penelitian yang tidak mengurangi produk riset.

b.

Adanya dana penelitian internal Unsam.

c.

Kenaikan dana penelitian eksternal (20% per tahun dari sebelumnya).
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C.

Tema RIP Universitas Samudra
Tema Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Samudra dikategorikan menjadi dua

bagian utama yaitu bidang pendidikan dan bidang non pendidikan. Bidang non pendidikan
dibedakan menjadi 5 bidang yaitu MIPA dan Teknik, Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Ekonomi
dan Pemberdayaan Masyarakat, Hukum dan HAM.
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BIDANG PENDIDIKAN
Isu Strategis
1.

2.

3.

Pengembangan
Inovasi dibidang
pendidikan dan
penelitian
Pengelolaan sumber
daya alam
terbarukan dan tidak
terbarukan
Pendayagunaan
arsip dan
dokumentasi untuk
penelitian

Konsep Pemikiran

Pemecahan Masalah

1. Kekeliruan paradigma berpikir
dan memandang prospek
pendidikan secara pragmatis
yaitu memperoleh gelar dan
pekerjaan.
2. Pengembangan potensi sumber
daya manusia untuk mengelola
potensi sumber daya alam
berupa hasil bumi, produk
tanaman ekspor, wilayah
maritim, dan migas.
3. Skill untuk menggali nilai-nilai
sosiohistoris masyarakat
berdasarkan kekayaan sumber
dokumentasi kearifan lokal
Aceh.

1. Pendidikan karakter dan
pembentukan isu sentral
Universitas sebagai pusat
pengembangan inovasi dibidang
berbasis penelitian.
2. Pengembangan penelitian sesuai
bidang keilmuan yang
berorientasi pengembangan
potensi wilayah baik sumber
daya alam maupun sumber daya
manusia.
3. Pengembangan literasi bahasa
lokal dan asing
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Topik Riset
1.

2.
3.

Pengembangan pendidikan karakter
melalui inovasi model pembelajaran,
kurikulum, dan penilaian serta media
pembelajaran berbasis literasi dan
kearifan lokal.
Pengembangan kompetensi berbasis
spesialisasi bidang kelimuan.
Partisipasi masyarakat dalam
peningkatan kualitas pendidikan.
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BIDANG MIPA DAN TEKNIK
Isu Strategis

Konsep Pemikiran

Pemecahan Masalah

Topik Riset Yang Diperlukan

Teknologi Bahan
Kontruksi

Semakin mahal dan berkurangnya
sumber daya yang tersedia di alam
mendorong pencarian material baru
dan terbarukan untuk menghasilkan
kontruksi yang baik seperti untuk
gelegar jembatan menggunakan
aplikasi beton yaitu beton
berkekuatan tinggi, beton komposit,
maupun beton pre stress

Mencari bahan-bahan yang tersedia di
alam khususnya bahan penyusun beton
untuk menggantikan material-material
beton konvensional yang semakin langka
dengan kekuatan beton yang lebih baik
dan melakukan percobaan kekuatan di
laboratorium

1. Penggunaan material baru pengganti atau
pengisi untuk menghasilkan beton dengan
mutu tinggi.
2. penggunaan material baru yang dapat
membuat berat beton menjadi lebih ringan
dengan kuat tarik beton struktural
3. pengaruh material tambahan dan zat aditif
tertentu untuk mendapatkan kekuatan tekan
beton mutu tinggi
4. Penggunaan limbah terbuang sebagai
pengganti agregat penyusun bahan
konstruksi.
5. perancangan program komputer untuk
perancangan beton komposit pada gedung
bertingkat banyak.
6. Analisa fisibilitas produksi beton pre stress
pada rancangan gelagar jembatan beton
pracetak pabrik Beureunun.
7. Penggunaan bahan material pengganti beton
untuk gelagar jembatan.

Mitigasi bencana

Mempertimbangkan Aceh sebagai
daerah epicentrum gempa sehingga
perlu ditemukan konstruksikonstruksi yang mampu menahan
beban gempa dengan lebih baik.
Ketersediaan air tanah yang semakin
terancam.

Penelitian terhadap perancangan strukturstruktur pengaman pada daerah-daerah
rawan bencana banjir, gempa, tanah
longsor dan sebagainya dan membuat
perancangan gedung dengan aplikasi
tertentu.

1. Analisa potensi bencana dengan
perancangan bangunan/konstruksi untuk
mitigasi bencana
2. Perancangan struktur penahan gelombang
pada wilayah pantai pesisir Aceh
3. Perancangan saluran drainase yang bebas
genangan, sampah dan easy maintenace.

RIP Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Universitas Samudra Tahun 2016

23

Penelitian terhadap pengaruh pasang air
laut terhadap sistem drainase di daerah
perumahan di delta/muara sehingga dapat
dirancang sistem yang lebih baik untuk
menghindari banjir akibat pasang laut.

4. Konservasi sumber daya air dengan reservasi
air permukaan.
5. Perancangan sistem rainwater harvesting
pada skope perumahan domestik.
6. Penguatan lereng dengan geotextile dan
pemeriksaan kekuatan geser tanah dan daya
dukung tanah.

Manajemen jalan
dan rekayasa lalu
lintas

Ketidak teraturan arah aliran lalu
lintas, fasilitas jalan yang masih
minim, dapat membahayakan
pemakai jalan yang lain serta
kurangnya kedisiplinan pengguna
jalan mendorong perlunya
dilakukannya manajemen dan
rekayasa lalu lintas dan pengguna
jalan.

Kajian terhadap perilaku pengendara
ditinjau dari kecepatan, volume kendaraan
dan kapasitas jalan, serta karakter
pengendara.
Penelitian tentang rekayasa jalan dan lalu
lintas yang bermuara kepada manajemen
jalan dan manajemen lalu lintas berbasis
regulasi menggunakan teknologi digital

1. Analisa kecepatan, volume kendaraan,
kapasitas jalan, dan karakteristik pengendara
dijalan.
2. Manajemen dan rekayasa jalan dan lalu
lintas berbasis regulasi.
3. Perancangan metode aplikasi jala dan lalu
lintas menggunakan teknologi digital.

Ketahanan pangan

Pendekatan spesifik wilayah dalam
produksi dan pengembangan benih
tanaman pertanian unggul
Pendekatan spesifik wilayah dalam
produksi dan pengembangan benih
tanaman perkebunan unggul
Pendekatan spesifik wilayah dalam
produksi dan pengembangan benih
hewan ternak unggul
Peningkatan kualitas jenis pangan
lokal agar dapat bersaing dengan
produk impor

Teknologi produksi bibit tanaman
pertanian unggul dan spesifik wilayah

Produksi dan pengembangan tanaman pertanian

Teknologi produksi bibit tanaman
perkebunan unggul dan spesifik wilayah
Teknologi produksi hewan ternak unggul
dan spesifik wilayah
Penggunaan teknologi pangan agar
kualitas produk pangan lokal dapat
meningkat
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Produksi dan pengembangan tanaman
perkebunan
Produksi dan pengembangan hewan ternak
sebagai sumber pangan potensial (teknologi
formulasi dan produksi pakan ternak, serta
perbenihan).
Peningkatan biosafety pengolahan bahan pangan
yang berasal dari hewan dan tumbuhan
Pengembangan teknologi pascapanen
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Energi baru dan
terbaharukan

Pengolahan hasil pertanian lokal
untuk pemenuhan gizi dan estetika
Peningkatan kualitas lahan dapat
meningkatkan produktivitas lahan
Re - orientasi makanan pokok
berdasarkan pendekatan kearifan
lokal untuk mengurangi
ketergantungan beras
Re - orientasi kebijakan pangan dari
pendekatan nasional menjadi lokal

Perbaikan nilai gizi dan estetika olahan
pangan

Penggunaan energi berbasis
biomassa lebih rendah daripada
energi berbasis fosil
Emisi karbon yang dihasilkan oleh
energi berbasis biomassa lebih
rendah daripada emisi karbon yang
dihasilkan oleh energi berbasis fosil

Optimalisasi potensi biomassa sebagai
alternatif pengganti energi fossil

Tenaga angin, air, dan panas bumi
lebih ramah lingkungan daripada
energi berbasis fosil karena tidak
menghasilkan polusi
Mempromosikan masa depan energi
yang berkelanjutan melalui sel
surya, baterei litium, dan fotobaterei
Mempromosikan masa depan energi
yang berkelanjutan melalui lampu
hemat energi berbasis LED (solid
state lighting, SSL)

Inventarisasi penyebab lahan terdegradasi
Pemanfaatan jenis pangan baru sebagai
sumber nutrien bagi masyarakat

Pemanfaatan teknologi untuk remediasi lahan
pertanian, peternakan, perkebunan, dan
perikanan
Etnobotani dan budaya pangan masyarakat lokal
Biodiversitas plasma nutfah tanaman dan hewan
sebagai sumber bahan pangan

Riset dasar dan terapan di bidang
biodiversitas tanaman dan hewan sebagai
sumber karbohidrat dan protein

Pengembangan tenaga angin, air, dan
panas bumi
Riset material untuk sel surya, baterei
litium, dan fotobaterei
Memfokuskan riset komponen lampu
hemat energi, melakukan penelitian
analisis ekonomi, dan
Optimasi bauran energi
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Energi berbasis biomassa : biofuel dan biogas
Pemanfaatan angin, air, dan panas bumi sebagai
sumber energi
Pengembangan sel surya , baterei litium, dan
fotobaterei
Pemanfaatan dan pengembangan lampu hemat
energi
Pengelolaan sumber daya energi
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Kesehatan

Perubahan iklim,
pengelolaan, dan
pengendalian
kualitas lingkungan

Konservasi sumber energi
mempertahankan bauran energi
yang optimal
Indonesia kaya akan bahan biologis,
baik yang berasal dari hewan dan
tumbuhan, yang dapat
dikembangkan menjadi alat
diagnosis dan vaksin
Kurangnya pengembangan senyawa
bioaktif dari tanaman dan hewan
untuk digunakan sebagai artemisin
dan antibiotika
Kurangnya pengembangan senyawa
bioaktif dari tanaman dan hewan
untuk digunakan sebagai obat herbal
Upaya pencegahan masih lemah
Deteksi dan pengelolaan penyakit
belum terintegrasi
Penerapan ilmu dan teknologi
terkini belum optimal
Efek jangka panjang obat-obatan
kimia dan harga obat kimia yang
semakin meningkat
Kualitas air, udara, dan tanah di
lingkungan yang menurun
Pencemaran dan kerusakan
lingkungan hidup
Indonesia sebagai negara
megadiversity

Melakukan riset dasar untuk mengkaji
bahan biologis yang berpotensi untuk
pengembangan alat diagnosis dan vaksin
Melakukan riset dasar untuk mendapatkan
senyawa bioaktif dari tanaman dan hewan
Mengeksplorasi bahan biologis dari
tumbuhan dan hewan yang dapat
dikembangkan menjadi obat herbal
Manfaat dari upaya pencegahan yang
komprehensif
Manfaat dari deteksi dan pengelolaan
penyakit yang terintegrasi
Mendapatkan senyawa metabolit dari
hewan, tumbuhan, dan mikroba

Riset dasar multi- dan interdisiplin di
bidang pengelolaan kualitas air, udara,
dan tanah
Riset dasar dan terapan di bidang
konservasi dan lingkungan hidup
Aplikasi hasil-hasil penelitian di bidang
ekowisata
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Pemanfaatan bahan biologis sebagai alat
diagnosis dan vaksin
Produksi dan pengembangan artemisin dan
antibiotika
Pengembangan obat herbal dari tanaman dan
hewan
Upaya pencegahan, diagnosis, dan pengelolaan
penyakit yang komprehensif
Eksplorasi, isolasi, dan karakterisasi senyawa
metabolit (primer dan sekunder) dari hewan,
tumbuhan, dan mikroba

Pengendalian kualitas air, udara, dan tanah
secara teknis, biologi, dan kimiawi
Konservasi dan pelestarian lingkungan hidup
Ekowisata
Toksikologi lingkungan dan pengelolaan limbah
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Ketidakpastian fenomena dan
respon alam akibat pemanfaatan
SDA-LH

Riset dasar dan terapan di bidang
toksikologi dan pengelolaan limbah

Rehabilitasi ekosistem tercemar dan rusak
Pengelolaan bencana

Era pasar bebas yang
mengutamakan sistem produksi
yang bersifat ramah lingkungan
Pemanfaatan sumber daya alam dan
lingkungan hidup yang
berkelanjutan sebagai modal
pembangunan
Isu-isu lokal, nasional, dan global
terkait lingkungan hidup
Pencemaran dan kerusakan
lingkungan hutan

Kawasan pesisir

Pendidikan lingkungan bagi semua
kalangan dan pembinaan SDM peneliti
bidang perlindungan dan pengelolaan
sumber daya alam dan lingkungan hidup
Riset dasar dan terapan di bidang
perlindungan dan pengelolaan sumber
daya alam dan lingkungan hidup
Riset dasar dan terapan mengenai kearifan
lokal, ekosistem, dan keanekaragaman
hayati
Riset dasar dan terapan di bidang
perlindungan dan pengelolaan hutan

Membangun masyarakat yang patuh
terhadap penegakan hukum di
bidang lingkungan

Riset dasar dalam bidang kebijakan dan
perlindungan hukum bidang lingkungan

Pengembangan kawasan pesisir
menjadi fokus utama pembangunan
nasional
Banyaknya sumber daya alam
kawasan pesisir yang belum
diketahui dan dimanfaatkan
Kurangnya pengelolaan dan industri
perikanan laut berwawasan
ekosistem

Riset dasar dan terapan di bidang ekologi
akuatik dan manajemen sumber daya air
kawasan pesisir
Riset dasar di bidang eksplorasi sumber
daya alam kawasan pesisir
Riset dasar dan terapan di bidang
pengelolaan dan industri perikanan laut
yang berwawasan ekosistem
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Pengelolaan dan dokumentasi informasi kearifan
lokal, ekosistem, dan keanekaragaman hayati
Manajemen pengelolaan agroforestri
Kebijakan dan perlindungan hukum bidang
lingkungan

Ekologi akuatik dan manajemen sumber daya air
kawasan pesisir
Eksplorasi Sumber Daya Alam Kawasan Pesisir
Pengelolaan dan industri perikanan laut
berwawasan ekosistem
Konservasi Kawasan Pesisir
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Kawasan pesisir wilayah Indonesia
banyak mengalami kerusakan

Aplikasi hasil-hasil penelitian di bidang
konservasi kawasan pesisir

Material Maju dan
Fungsional

Bahan material maju yang
diharapkan dapat dikuasai
pembuatannya secara industri di
dalam negeri antara lain adalah
material maju tanah jarang, material
untuk energy storage (baterai),
material fungsional dan material
nano, material katalis, dan bahan
baku untuk industri besi dan baja.
Di bidang material maju akan
dibangun pusat keunggulan nasional
untuk magnet permanen, dan
pengolahan logam tanah jarang,
material baterai padat, material
berbasis silikon.

Adanya penelitian dalam bidang
pengembangan material sangat diperlukan
dalam rangka memenuhi kebutuhan
industri terhadap material maju seperti
material untuk energy storage (baterai),
material fungsional dan material nano,
material katalis, dan material berubah fasa
serta bahan baku untuk industri besi dan
baja.

Pengembangan material untuk katalis,
fotokatalis, semikonduktor, material berubah
fasa, material fungsional, material nano serta
bahan baku industri besi dan baja

Analisis dan
Pemodelan

Analisis dan pemodelan dalam
kajian ketahanan pangan, kesehatan,
perubahan iklim dan pengelolaan
lingkungan, mitigasi bencana,
simulasi ilmu sains, dan perbankan

Adanya kajian mengenai Analisis dan
pemodelan dalam ketahanan pangan,
kesehatan, perubahan iklim dan
pengelolaan lingkungan, mitigasi
bencana, simulasi ilmu sains, dan
perbankan

Pengembangan analisis dan pemodelan basis
data ketahanan pangan, kesehatan, perubahan
iklim dan pengelolaan lingkungan, mitigasi
bencana, simulasi ilmu sains, dan perbankan.
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BIDANG PERTANIAN
Isu Strategis
Ketahanan Pangan dalam
Menghadapi Mitigasi dan
Perubahan Iklim

Konsep Pemikiran

Pemecahan Masalah

Topik Riset Yang Perlukan

Beberapa dekade belakangan ini
kebutuhan pangan nasional dipenuhi
dari produksi beras dalam negeri,
namun sejak terjadi anomali iklim
seperti kekeringan atau ledakan
hama penyakit serta penurunan
produktivitas lahan berdampak
terhadap penurunan produksi beras,
sehingga sebagian kebutuhan pangan
dipenuhi dari beras impor. Jika
mengandalkan beras impor maka
ketahanan pangan akan rentan dan
berdampak luas terhadap aspek
kehidupan, terutama ekonomi, sosial
dan politik. Oleh karena itu, upaya
peningkatan produksi padi perlu
digalakkan.

Bagaimanakah konsep pemecahan
masalah ketahananan pangan dalam
menghadapi adaptasi & Mitigasi
Perubahan Iklim

1. Eksplorasi dan Identifikasi Sumber
alam hayati yang berpotensi sebagai
sumber pangan khususnya dilahan
produktif dan marjinal
2. Penguatan subsistem hulu-hilir
tanaman pangan
3. Pengembangan teknologi prediksi dan
informasi iklim, teknologi nuklir,
carbon balance and trade, carbon
efficient farming
4. Pemetaan status kesuburan tanah
sawah guna mendukung rekomendasi
pemupukan yang tepat berdasarkan
data status kesuburan tanah disetiap
spesifik lokasi
5. Kerentanan, respon dan antisipasi
petani terhadap perubahan iklim serta
dampaknya terhadap ketahanan pangan
temporer
6. Pengembangan komoditi pertanian
berdasarkan kesesuaian lahan dataran
rendah dan dataran tinggi, potensi
bahan baku dan pasar
7. Dampak perubahan iklim terhadap
kehidupan sosial masyarakat
8. Teknologi adaptasi tanaman padi

Bagaimanakah meningkatkan
produksi padi melalui pemupukkan
yang tepat berdasarkan kesuburan
tanah spesifik lokasi

Peningkatan produksi padi dapat
dilakukan dengan cara tindakan
agronomi melalui manipulasi genetik
dan manipulasi lingkungan tumbuh.
Manipulasi lingkungan tumbuh
dapat diupayakan dengan
meningkatakan produktivitas tanah
baik melalui pengapuran maupun
melalui pemupukkan yang tepat.
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Pemanfaatan Lahan Kritis,Lahan Konsep Pengelolaan Lahan Bekas
Terdegradasi, dan Lahan Bekas
Tambang, Lahan Terde-gradasi &
Tambang
Terlantar, serta lahan-lahan kritis.
Produktifitas beras meningkat
5%/thn, surplus 10 juta ton - 2015
Peningkatan produksi tanaman
pangan, perkebunan & peternakan.
Pada 2025, untuk memenuhi
kebutuhan pangan nasional (padi,
jagung, & kedelai): Perlu 4,7 jt ha
lahan bukaan baru: Areal sawah 1,4
juta ha, kedelai 2 juta ha, jagung 1,3
juta ha. Hingga thn 2050, perlu
tambahan 5 juta ha lahan sawah, 8,7
juta ha lahan kering.

Bagaimana Konsep Teknologi
1. Remediasi, Reklamasi dan
Pengelolaan Lahan Bekas Tambang,
Rehabilitasi Lahan Terdegradasi
Lahan Terde-gradasi & Terlantar,
2. Pengembangan teknologi hemat air
serta lahan-lahan kritis
berbasis nano teknologi dan teknologi
frontier lainnya (irigasi mikro,
fertigasi)
3. Pengembangan teknologi budidaya
ternak di lahan terdegradasi
4. Rehabilitasi lahan-lahan bekas
tambang, lahan terdegradasi, dan
lahan-lahan kritis dengan
menggunakan biochar, dan pupukpupuk organik

Tersedia hutan primer, lahan suboptimal : lahan terdegradasi atau
terlantar, lahan bekas tambang, dan
lahan-lahan kritis. Oleh karena itu
diperlukan suatu konsep teknologi
yang dapat meningkatkan
produktivitas dari lahan-lahan
tersebut.
Pupuk Organik dan Pupuk
Hayati dengan Memanfaatkan
Potensi Keanekaragaman
Mikroorganisme Lokal

Masalah yang dihadapi petani saat
ini adalah harga pupuk kimia yang
mahal bila musim tanam tiba.
Disamping itu pemakaian pupuk

Bagaimana potensi keanekaragaman
sumberdaya hayati yang dapat
dijadikan sebagai MOL untuk
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1. Identifikasi dan karakterisasi
berbagai jenis Mikro Organisme
Lokal
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Hama dan Penyakit Tanaman

kimia yang terus menerus membuat
tanah menjadi keras dan tandus,
mikroorganisme dan cacing tanah
hilang, sehingga mengganggu
keseimbangan Ekosistem. Sekarang
petani sudah mulai menyadari
kondisi ini dan mulai beralih
menggunakan pupuk organik yang
ramah lingkungan serta dapat di buat
sendiri menggunakan bahan-bahan
yang mudah diperoleh dari
lingkungan di sekitar mereka. Proses
pembuatan tidak rumit dan biaya
lebih murah dibanding membeli
pupuk kimia. Selain itu potensi
sumberdaya alam kita memiliki
banyak keanekaragaman hayati yang
memiliki potensi untuk dapat
digunakan sebagai pupuk organik
seperti pupuk hayati dari berbagai
jenis keanekaragaman
mikroorganisme lokal

teknologi pembuatan pupuk hayati
sebagai bahan pembenah tanah

Pengelolaan hama dan penyakit
tanaman berwawasan lingkungan
dan kesehatan konsumen

Biodiversitas hama, musuh alami,
patogen, dan agen hayati

Perbanyakan agen-agen
pengendalian hayati

Bagaimana karakteristik dari
keanekaragaman sumberdaya hayati
yang dapat digunakan sebagai bahan
MOL dalam pembuatan pupuk
hayati untuk meningkatkan
produktivitas tanah dalam
mendukung ketahanan pangan

Pengembangan teknologi dan
perbanyakan/formulasi agen hayati
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2. Potensi Mikro Organisme Lokal
sebagai bahan pembenah tanah untuk
meningkatkan produksi pertanian
3. Potensi Berbagai jenis Mikro
Organisme Lokal Sebagai Agen
Pengendali Hayati dalam konteks
Budidaya pertanian

Eksplorasi agen hayati indigenus dan
kompatibilitas teknik pengendalian
menggunakan parasitoid dan predator
dengan entomopatogen
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BIDANG PERIKANAN DAN KELAUTAN
Isu-Isu Strategis
Manajemen Kualitas Lahan
dan Perairan

Konsep Pemikiran
Alih fungsi lahan tambak
budidaya menyebabkan
menurunnya produktivitas
perikanan budidaya
Ada reklamasi untuk
pengembangan pelabuhan dapat
mempengaruhi kualitas air

Pemecahan Masalah

Topik Riset yang Diperlukan

Inventarisasi dan pemetaan
tambak yang mengalami alih
fungsi, selanjutnya merevitalisasi
tambak dengan system
sylvofisheries

1. Survey dan pemetaan tambak
Revitalisasi tambak dengan
system sylvofisheries
2. Kajian kualitas air pada area
pelabuhan
3. Pengaruh buangan limbah
terhadap biota perairan Kajian
baku mutu kualitas air untuk
peruntukan masyarakat, pertanian
dan perikanan

Perlu adanya kajian lebihlanjut
tentang perubahan kualitas air
setelahadanyapelabuhan

Ada buangan limbah industri CPO
padabadan air yang menyebabkan Perlu mengkaji pengaruhbuangan
penurunan kualitas air pada
limbah terhadap biota perairan,
perairan umum.
kualitas air untuk kebutuhan
masyarakat, pertanian dan
perikanan
Teknologi Hasil Budidaya
Perairan

Meningkatnya kesadaran
masyarakat akan peningkatan
keamanan pangan

Nelayan pembudidaya tidak lagi
menggunakan bahan kimia sintetis
dalam praktek budidaya

1. Analisa kandungan bahan kimia
pada produk budidaya perikanan
2. Assesment kesiapan nelayan
pembudidaya untuk ekolabelling

Mencoba langkah budidaya
dengan system pengendalian
faktor-faktor lingkungan

Analisis faktor lingkungan yang
optimal untuk mendukung
produktifitas budidaya.

Untuk memenuhi standarpasar
Produktivitas Perikanan
Budidaya

Adanya perubahan iklim
menyebabkan perubahan siklus
reproduksi dan waktu pemijahan
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Isu-Isu Strategis

Konsep Pemikiran

Pemecahan Masalah

Topik Riset yang Diperlukan

Kualitas strain bibit yang
dihasilkan menurun
Nutrisi dan Pakan Ikan

Pakan merupakan bagian terbesar
biaya produksi akuakultur.
Pemanfaatanbahan baku lokal dan
ramah lingkungan ternyata
dapatmenekan biaya produksi dan
meningkatkan produktivitas dan
profit.

Membuat pakan alternatif
berbahanbaku lokal
Mengembangkan kultur pakan
alami sebagai pakan alternatif

1. Uji proksimat terhadap pakan
berbahanbaku lokal b. Identifikasi
pakan alami yang efisien terhadap
kebutuhan nutrisi
2. Analisa efisiensi biaya pakan
alternatif

Immunologi dan
penanggulangan penyakit

Peningkatan kesehatan ikan
budidaya diperlukan sehingga
dapat dicapai efisiensi dan
produktivitas tinggi.

Menggunakan vaksin dan obatobatan alami dalam praktek
budidaya perairan

1. Identifikasi bahan alam sebagai
alternative vaksin dan obatobatan dalam budidaya perairan

Perludikembangkan produk dan
teknologi stimulasi maturasi
gonad dan rematurasinya.

2. Metode pembuatan vaksin dan
fitofarmaka dari bahanalam.
Analisa tingkat kecepatan
kematangan gonad dengan perlakuan
teknologi stimulasi maturasi gonad

Teknologi budidaya perairan

Peningkatan produksi benih ikan
untuk akuakultur dapat dilakukan
dengan berbagai cara, di
antaranya adalah dengan
meningkatkan frekuensi
pemijahan, baik pada musimnya
maupun di luar musim.
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BIDANG EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Isu Strategis
Inflasi Harga

Konsep Pemikiran

Pemecahan Masalah

Topik Riset Yang Diperlukan

Inflasi dan variasi harga
tinggi disebabkan distribusi
tidak merata dan rendahnya
jaminan keamanan pangan

Jaminan keamanan pangan

Pemberdayaan Masyarakat

Terbatasnya daya serap
lapangan usaha dan
tingginya tingkat
pengangguran dan
kemiskinan rumah tangga

Regulasi perizinan seluasluasnya dan lokalisasi bagi
pedagang kuliner asongan

Konseling dan pelatihan bagi pelaku usaha
pedagang asongan dalam upaya peningkatan
pendapatan dan pengentasan kemiskinan

Permintaan dan penawaran
komoditas pangan

Indonesia sebagai negara
agraris yang terkenal dengan
kesuburan alamnya. Tapi
disatu sisi impor produk
pangan senantiasa
menunjukkan kecendrungan
semakin meningkat, apabila
tidak segera diantisipasi
impor ini akan terus
berlanjut

1. Menghitung permintaan
dan penawaran produk
pangan secara mendetail
2. Mengkalkulasikan
potensi produksi yang ada
3. Optimalisasi impor
sewajarnya

1. Analisis supply dan demand produk
pangan
2. Prediksi terhadap ketersediaan pangan
dikaitkan dengan potensi produksi dan
produktivitas
3. Analisis terhadap faktor-faktor yang
berpengaruh terhadap impor pangan
4. Optimalisasi impor pangan beserta
elastisitasnya dalam jangka panjang

dan pemerataan distribusi

Kajian dan strategi saluran distribusi
pemasaran komoditi pangan

serta sistem pemasaran yang
berpihak pada produsen
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Pengelolaan alokasi dana
desa (gampong)

Peran strategis BUMDes
sebagai upaya kemajuan
pengelolaan keuangan desa
yang akuntabel dan optimal
sehingga menumbuhkan
tingkat kepercayaan publik

Penguatan kelembagaan
BUMDes dalam pengelolaan
dana (gampong)

Peningkatan kapasitas kelembagaan melalui
workshop bidang akuntansi sektor publik.
Program pendampingan akademis secara
komprehensif

BIDANG HUKUM DAN HAM
Isu Strategis
Partai Politik Lokal di Aceh

Konsep Pemikiran
Legalitas partai politik secara
nasional ditentukan berdasarkan
UU No. 2 Tahun 2011 tentang
Perubahan UU No. 2 Tahun 2008
tentang Partai Politik. Atas dasar
tersebut maka sudah seharusnya
partai politik lokal secara generalis
mengikuti ketentuan undangundang tersebut tanpa menghapus
ketentuan specialis dari UU No. 11
Tahun 2006.
Partai politik memiliki empat
fungsi yaitu komunikasi politik,
sosialisasi politik, rekruitmen
politik dan pengelolaan konflik.
Apabila partai politik dapat
menjalankan keempat fungsi
tersebut maka partai politik telah
memberikan pendidikan politik

Pemecahan Masalah
1. Perlu dilakukannya suatu
1.
kajian/penelitian terhadap partai
politik lokal di Aceh dalam
meninjau/mengevaluasi peran
2.
aktif partai tersebut dalam
pendidikan politik bagi
masyarakat.
3.
2. Pengembangan penelitian
melalui sosialisasi kepada partai
politik local di Aceh agar lebih
memperhatikan aspek
pendidikan politik kepada
masyarakat, khususnya dalam
menghadapi pemilihan umum.
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Topik Riset yang Diperlukan
Studi Evaluasi Peran Partai Politik
Lokal Dalam Aspek Pendidikan Politik
Berbasis Demokrasi Di Aceh
Tugas Partai Politik Lokal Dalam
Membentuk karakter Politik Bagi
Masyarakat yang Berbasis Demokrasi
Di Aceh
Partisipasi Partai Politik Lokal dalam
peningkatan Kualitas Pendidikan Politik
Bagi Masyarakat.
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dalam berdemokrasi bagi
masyarakat.
Hak Anak Terhadap ASI

Kewenangan Wilayatul
Hisbah

Hak anak adalah bagian dari hak
asasi manusia yang wajib dijamin,
dilindungi dan dipenuhi oleh orang
tua, keluarga, masyarakat, negara,
pemerintah, dan pemerintah daerah.
Berdasarkan pengertian hak anak
tersebut maka ASI merupakan hak
anak yang wajib dijamin, dilindungi
dan dipenuhi. Pemerintah pada
dasarnya memiliki dukungan yang
penuh terhadap pemberian ASI
kepada anak oleh ibu yang bekerja.
Selain itu pengetahuan ibu yang
kurang mengenai manajemen
laktasi dan kondisi psikologis ibu
selama bekerja dapat
mempengaruhi pemberian ASI.

1. Penelitian terhadap faktor
penyebab ibu tidak
melaksanakan tanggungjawab
menyusui (radha’ah)
2. Sosialisasi kepada para ibu
mengenai hukum dan manfaat
pemberian ASI bagi Anak.
3. Penelitian terhadap manfaat
pemberian ASI ekslusif
terhadap anak
4. Pengembangan kebijakan yang
mendukung pemberian ASI
terhadap anak oleh ibu yang
bekerja.

1.

Dalam PERDA Nomor 5 Tahun
2000 disebutkan Pemerintah
Daerah berkewajiban membentuk
badan yang berwenang
mengontrol/mengawasi (wilayatul
hisbah) pelaksanaan ketentuanketentuan dalam peraturan Daerah
ini sehingga dapat berjalan dengan
sebaik-baiknya.

1. Analisis tugas dan wewenang
WH
2. Penelitian terhadap faktor
penyebab mengapa WH dan
bertindak melakukan
penggeledahan yang pada
dasarnya diluar tupoksi WH.
3. Pengembangan koordinasi
antara WH dan penegak hukum

1.
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2.

3.

2.

3.

Perlindungan Hukum Terhadap Hak
Radha’ah (menyusui) suatu penelitian di
Kota Langsa.
Kesadaran Hukum ibu terhadap
kewajiban Radha’ah (menyusui) suatu
penelitian di Kota Langsa.
Kajian Yuridis Terhadap
Tanggungjawab Radha’ah perspektif
Hukum Islam dan Hukum Positif

Tinjauan Hukum Terhadap Wilayatul
Hisbah (WH) yang melakukan
Penggeledahan Rumah Warga. Suatu
Penelitian Di Kota Langsa.
Kajian Hukum Terhadap Tugas dan
Wewenang Wilayatul Hisbah Di Kota
Langsa.
Tanggungjawab Wilayatul Hisbah dalam
Melakukan Penggeledahan Rumah
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lainnya dalam hal pengawasan
terhadap penegakan qanun.
4. Menumbuhkan kepatuhan
hukum dari masyarakt dalam
melaksanakan qanun.
Peran Hakim Mahkamah
Syariah

Menurut Pasal 15 ayat (2) UndangUndang No. 4 Tahun 2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman
menempatkan peradilan syariat
Islam di NAD sebagai peradilan
khusus dalam lingkungan peradilan
agama sepanjang wewenangnya
menyangkut kewenangan
Pengadilan Agama. Tetapi, ia juga
menjadi peradilan khusus dalam
lingkungan peradilan umum
sepanjang kewenangannya
menyangkut wewenang peradilan
umum. Untuk perkara pidana,
pelaksanaan wewenang itu
dilaksanakan secara
bertahap. Ada beberapa upaya
dilakukan untuk menyamakan
persepsi mengenai wewenang
Mahkamah menangani
perkara jinayah. Pada 9 Agustus
2004 seluruh pemangku
kepentingan bidang hukum di Aceh

1. Melakukan Koordinasi dengan
Hakim PN, khususnya hakim
anak dalam penyelenggaraan
sidang Anak Yang Berkonflik
dengan Hukum
2. Mendorong Pemerintah untuk
merumuskan kebijakan terkait
penempatan hakim anak di
Mahkamah Syar’iyah serta para
pihak yang terlibat menurut UU
nomor 11 tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak
3. Merevisi Qanun jinayah terkait
materi mengenai perlindungan
anak, agar tidak terjadi tumpang
tindih aturan
5. Penelitian terhadap faktor
penyebab mengapa WH dan
bertindak melakukan
penggeledahan yang pada
dasarnya diluar tupoksi WH.
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Warga Tanpa Didampingi Aparat
Penegak Hukum.

1. Peran Hakim Mahkamah Syar’iyah Dalam
Menangani Tindak Pidana Pelecehan
Seksual Terhadap Anak
2. Efektifitas Hakim Mahkamah Syar’iyah
Dalam Menangani Tindak Pidana
pelecehan Seksual Terhadap Anak
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BAB V
PELAKSANAAN RIP

A.

PELAKSANAAN PENELITIAN
Rencana Induk Penelitian Universitas Samudra (RIP UNSAM) terdiri atas beberapa isu

strategis yang terwadahi dalam dua bidang penelitian yaitu bidang pendidikan dan non
kependidikan. Secara umum, pelaksanaan penelitian tersebut dapat dikategorikan menjadi 2
tahapan yaitu tahap penelitian dasar dan pengembangan pada tahun 2016 hingga 2017, tahap
penelitian terapan dan penelitian kerjasama pada tahun 2017 hingga 2020. Tahapan pelaksanaan
penelitian yang terfokus pada penelitian dasar dan penelitian pengembangan diharapkan
menghasilkan teori, produk, prototype, maupun desain yang mendasari penelitian terapan
berikutnya. Hasil-hasil penelitian ini kemudian dilanjutkan dengan tahap penelitian terapan dan
kerja sama pada tahun 2017 hingga 2020. Namun demikian, skim-skim penelitian dosen harus
sesuai dengantema penelitian yang tercantum dalam RIP UNSAM.
Keberhasilan target capaian penelitian akan sangat tergantung dari ketersediaan dana
penelitian. Dana penelitian Universitas Samudra hanya bersumber dari DP2M DIKTI, lembaga
pemerintah, dan lain-lain. Selanjutnya, proporsi dana kegiatan penelitian yang bersumber dari dana
internal Universitas Samudra akan dianggarkan pada tahun berikutnya dengan mempertimbangkan
kualitas peneliti, dan luasnya jaringan kemitraan.

B.

ESTIMASI PENDANAN PENELITIAN
Penelitian yang diprogramkan dalam RIP ini akan didanai dari dana eksternal Universitas

Samudra melalui berbagai skim penelitian yang ditawarkan. Beberapa Skim Penelitian yang dapat
diakses oleh dosen dilingkungan Universitas Samudra sekaligus sebagai sumber pendanaan antara
lain skim penelitian yang dikelola Ditlitabmas Dikti; pemerintah daerah/Bappeda/jaringan
penelitian; lembaga pemerintah kementerian dan non kementerian (Kemeristek, LIPI, BKKBN,
Balitbang Kemdiknas); lembaga swasta, dunia usaha/industri maupun institusi lain. Jaringan
kerjasama dengan berbagai institusi baik di dalam maupun di luar negeri juga merupakan sumber
pendanaan bagi terwujudnya penelitian yang direncanakan.
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BAB VI
PENUTUP

Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur hanyalah kepada Allah swt, yang telah
memberikan kemudahan dalam menyelesaikan RIP (Rencana Induk Penelitian) LPPM-PM
Universitas Samudra ini. Rencana Induk Penelitian merupakan rumusan strategis dalam
menentukan arah dan kebijakan penelitian dalam upaya meningkatkan peran penelitian untuk
mendukung pencapaian visi UNY sebagai universitas kependidikan tingkat dunia yang turut
berkontribusi terhadap perkembangan masyarakat baik lokal, global, regional maupun
internasional. Keberhasilan cita-cita tersebut akan sangat tergantung dari konsisitensi dalam
pelaksanaan rencana yang teah ditetapkan. Oleh karenannaya diharapkan RIP ini benar-benar
merupakan dokumen rencana yang dijadikan sebagai rujukan dan bukan hanya dokumen akademis
semata.
Tri Dharma Perguruan Tinggi di dalamnya adalah kegiatan penelitian ini harus dilakukan
dengan penuh kepedulian dan tanggung jawab agar menghasilkan seperti yang dicita-citakan dan
diharapkan. Hal ini perlu dilakukan dan bahkan perlu terus ditingkatkan akan kualitasnya, agar
banyaknya temuan-temuan penelitian tersebut bermanfaat bagi kehidupan umat manusia. Untuk
itu sangat diharapkan segenap mahasiswa dan juga dosen untuk bersedia menggunakan RIP ini
agar penelitian-penelitiannya menghasilkan produk yang bernilai tinggi. Setiap kegiatan penelitian
perlu dirancang dengan sebaik-baiknya sehingga hasilnya sangat berharga dan akan dirasakan
sesuatu yang membanggakan.
RIP LPPM-PM Universitas Samudra diharapkan dapat mengarahkan kepada para dosen
dalam melakukan penelitian yang lebih bernilai substansial akan manfaatnya dengan menghasilkan
produk-produk yang bernilai inovatif yang memang diperlukan. Semoga segenap sivitas
akademika, khususnya para mahasiswa dan dosen termotivasi dan menyadari sepenuhnya bahwa
dalam waktu relatif singkat Universitas Samudra semoga akan semakin berkembang dan
bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bertanah air Indonesia.
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